Information
Nu är det inte långt kvar till Sandsjöbacka Trail 2019!
Här kommer en hel del viktig information kring ditt lopp.
I januari kommer ett kortare PM på mail - perfekt att skriva ut
och ta med sig på loppdagen för att ha full koll på allt.
VÅR VISION
Vi startade Sandsjöbacka Trail för att vi vill visa hur vackert det kan vara att
starta precis innan gryningen och springa genom Sandsjöbackareservatet
och Änggårdsbergen till Göteborg.
Vi vill att loppet ska kännas anspråkslöst och jordnära men ändå
professionellt. Kladdkaka och glada funktionärer på ett fåtal
energistationer – däremellan den säregna blandningen av vacker natur
och kamp mot elementen som det innebär att springa i vinterterräng.
Vi vill också ha en välkomnande och magnifik målgång – du ska känna
att du har kommit fram!

NUMMERLAPP
Hämtas på Salming Concept
Store, Ekonomivägen 2 Askim.
Specialerbjudande i butiken när
du hämtar nummerlappen på
någon av nedan dagar/tider.
Tisd - Tors: 8 -10 januari
mellan 11:00 -18:00
Det går också att hämta
nummerlapp i anslutning till
start. Kom i god tid!

STARTKUVERT
Ditt startkuvert innehåller
chipad nummerlapp och
karta och du får även din
softcup som du måste bära
med dig under loppet. GPSenhet lånas ut i samband med
start till dig som som springer
89 km.
BOENDE
Om du vill övernatta i närheten
av målgången har vi i ett fint
erbjudande i samarbete med
Comfort Hotell Stenpiren. Bo
med 15% rabatt under hela
lopphelgen med koden : Event15
Bokning görs via telefon på
031-752 28 00 eller mejl till
co.goteborg@choice.se
Foto: Christer Hedberg
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Regler och säkerhet
Sandsjöbacka Trail är ett motionslopp – syftet med loppet är
att fler ska få uppleva det naturliga sätt att transportera sig
som det innebär att springa i naturen. Men att springa fort
är också en genuin lycka för många och man kan uppleva ett
välbefinnande i att mäta sin prestation i termer av tid och
i jämförelse med andra, därför har vi också tidtagning och
resultatlistor. Reglerna nedan ska följas - de finns till för att
ingen ska tumma på säkerheten.
TÄNK PÅ DETTA
• Deltagande sker på egen risk.
• Var försiktig vid de vägkorsningar som finns - ordinarie trafikregler
gäller. Använd klädsel som syns bra i trafiken!
• Det är självklart och obligatoriskt att vid behov, hjälpa andra löpare.
• Kontakta oss alltid snarast möjligt om du bryter eller lämnar banan
(telefonnummer finner du i detta PM samt på karta och nummerlapp).
Om du inte meddelar att du brutit och vi måste göra eftersökningar
debiteras du kostnaden för detta.
• Det finns ett antal bilar som transporterar löpare som är tvungna att
bryta till mål. Ta dig till närmsta depå om du kan annars ring numret
på din karta/nummerlapp.
• Eventuella naturbehov som behöver uträttas utefter banan görs på väl
undanskymd plats i icke tätbebyggt område och täcks över.
• Telefonnummer till organisationen finns på karta och nummerlapp.
• Nummerlapp skall bäras väl synligt på bröstet eller benet.

Foto: Christer Hedberg
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TELEFONNUMMER
Om du bryter måste du
meddela detta på något
av nedan nummer, finns
även på nummerlapp och
karta. Lägg in numren i din
mobiltelefon innan loppet.
Tävlingsledn: 0704 - 676 778
Banchef: 0761 - 140 984
Transport: 0703 - 893 688
Kommer du ikapp en löpare
med allvarliga problem är det
en självklarhet och obligatoriskt att hjälpa till.
Vid allvarlig skada ring 112
För er säkerhet och för att
kunna bistå med enklare
sjukvård samarbetar vi med
Livtjänst.

NEDSKRÄPNING
Alla former av nedskräpning
är strikt förbjudet. Medveten
nedskräpning medför
diskvalifikation.
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Utrustning
Den obligatoriska utrustningen är för din säkerhet - en varm löpare som måste gå eller är låg på
energi kan snabbt bli kall och drabbas av livshotande nedkylning. Du ska kunna klara dig minst
en timme själv om du tvingas sluta springa. Nedan obligatoriska utrustning skall kunna visas
upp under hela loppet (slumpvisa kontroller genomförs vid målgång). Angiven mängd vätska ska
medföras vid start – behållare för motsvarande mängd ska kunna uppvisas vid kontroll.
Väskservice (alla distanser)
Vi transporterar en liten väska med ombyte etc från
respektive start till målgången på Skansen Kronan.
Märk väskan med avsedd nummerlapp och lämna
på anvisad plats innan start.
Dropbag (endast 89 km)
Vid starten på Tjolöholms Slott kan du som springer
89 km även lämna en liten väska som vi transporterar
till depån i Lindome och därefter vidare till Skansen
Kronan. Välj en vattentät väska du lätt känner igen.
Märk med avsedd nummerlapp
Obligatorisk utrustning 89 km
• Karta (delas ut med startkitet)
• Vätska för 30 km (min 0,2 l)
• Sandsjöbacka Trail Soft Cup eller liknande
• Energi (minst 250 kCal)
• Extra underställströja eller liknande
• Extra skaljacka eller räddningsfilt
• Dauerlinda eller motsvarande elastisk linda
• Visselpipa
• Mobiltelefon med tillräcklig batteritid
• GPS-enhet (lånas ut vid start)
• Pannlampa (Gryning ca kl 8, ca 2 tim brinntid
behövs på morgonen. Det blir mörkt ca 16:30
Obligatorisk utrustning 50 km
• Karta (delas ut med startkitet)
• Vätska för 15–20 km. (minst 0,15 l)
• Sandsjöbacka Trail Soft Cup eller liknande
• Energi (minst 200 kCal)
• Extra underställströja eller liknande
• Extra skaljacka eller räddningsfilt
• Dauerlinda eller motsvarande elastisk linda
• Visselpipa
• Mobiltelefon med tillräcklig batteritid
• Pannlampa (Gryning ca kl 8)
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Obligatorisk utrustning 37 km
• Karta (delas ut med startkitet)
• Vätska för 15–20 km. (minst 0,15 l)
• Sandsjöbacka Trail Soft Cup eller liknande
• Energi (minst 150 kCal)
• Extra underställströja eller liknande
• Extra skaljacka eller räddningsfilt
• Dauerlinda eller motsvarande elastisk linda
• Visselpipa
• Mobiltelefon med tillräcklig batteritid
Obligatorisk utrustning 25 km
• Karta (delas ut med startkitet)
• Vätska för 10–15 km. (minst 0,10 l)
• Sandsjöbacka Trail Soft Cup eller liknande
• Energi (minst 150 kCal)
• Extra underställströja eller liknande
• Extra skaljacka eller räddningsfilt
• Dauerlinda eller motsvarande elastisk linda.
• Visselpipa
• Mobiltelefon med tillräcklig batteritid
• Pannlampa (Endast 25K Black)
Obligatorisk utrustning 14 km
• Karta (delas ut med startkitet)
• Sandsjöbacka Trail Soft Cup eller liknande
• Mobiltelefon med tillräcklig batteritid
• Pannlampa (Endast 14K Black)
Håll vätskan flytande i kyla
Starta med varm vätska. Försök få in
ryggsäcken under jackan så att den värms av
kroppsvärmen. På vätskeblåsa är det slang och
ventil som är problemet - för att skydda dessa
mot kyla är det bra om man isolerar dessa
med tex neopren. Man kan också blåsa tillbaka
vätskan från slangen till påsen.
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Bana och Tidtagning
Banan går genom flera naturreservat - tänk på att vara rädd om vår gemensamma frihet att
vistas i skog och mark. Absolut nolltolerans mot nedskräpning råder. Glöm inte att lyfta blicken
från rötterna emellanåt och njuta av de vackra miljöerna.
BANMARKERING
Banorna är snitslade från start fram till mål. Det finns även extra

stödmarkering i form av skyltar för att hjälpa er följa rätt led, exempelvis
vid ledbyten och vid svårnavigerade svängar. Detta skall räcka för att
följa banan. Skulle olyckan vara framme och du springer vilse, kontakta
vår banchef på tel 0761-140 984, numret finns även på baksidan av din
nummerlapp.
TIDTAGNING OCH RESULTATSERVICE
EQ Timing ansvarar för tidtagningen. Alla distanser är utrustade med
mellantidsstationer och live resultatservice som går att följa på nätet på
adressen: http://sandsjobackatrail.se/live/

GPS NAVIGERING

MELLANTIDER
Mellantidsstationer finns
placerade på följande ställen:
Fredag: Årekärr, Sisjön
Lördag: Sandsjön, Kyrkobyn
Dala, Spårhagavägen, Sisjön
Söndag: Kyrkobyn Dala,
Spårhagavägen, Sisjön
LIVE GPS-SPÅRNING
För 89 km löpare ingår GPSspårning. Följ löparna online på
adressen nedan.
http://www.tulospalvelu.
fi/gps/20190113Sandsjobacka/?v=m3&map=SWE

För dig som vill navigera med din GPS klocka finns möjlighet att ladda
ner rutterna på vår hemsida under respektive distans.
INTERAKTIVA KARTOR
Spana in våra interaktiva kartor på hemsidan - en karta per distans. Det
kommer oxå att finnas en tryckt karta i ditt startkuvert.

TÄNK PÅ
• Ej återlämnad GPS-enhet
debiteras deltagaren med
1300 kronor.
• En mobiltelefon laddas
snabbt ur – speciellt om det
är kallt ute. Ta med extra
batteri och/eller telefon.
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Start
Vi har valt startplatser och tider så att det går att ta sig till start med kollektivtrafik.
Undantaget är start för 89 km där vi istället erbjuder busstransfer till förbokade löpare.
SERVICE VID START
Vid de olika startplatserna hittar du alltid nummerlapp, toalett eller bajamaja och dricksvatten. Vi kommer
också att sälja Maurten Drink Mix 160, 320 samt gel för dig som vill bunkra med lite extra energi.
FREDAG

SÖNDAG

14 KM – SISJÖN
Starten går från Scoutstugan i Sisjön.

37 KM – KUNGSBACKA
Start vid Nordic Wellness Kungsbacka City. För
transport hit, se lördagens information.

Åka kollektivt:
Buss 83 från Frölunda Torg, eller buss 84 från
Marklandsgatan. Kliv av vid hållplats Svartmosse.
Åka bil:
Fåtal parkeringar finns vid scoutstugan, välj hellre
kollektivtrafik eller se till att bli skjutsad.
25 KM – KÅLLERED
Starten går från Nordic Wellness Kållered.

89 KM – TJOLÖHOLM
Starten är vid Tjolöholms slott. Nummerlapps- och
GPS utdelning sker i manegen på Tjolöholm.
Förbokad transfer från Göteborg:
Busstransfer söndag morgon endast för dem som
bokat det vid anmälan. Bussen avgår från Skanstorget
nedanför Skansen Kronan.

Åka bil:
Åka kollektivt:
Avgiftsbelagd parkering finns på Tjolöholms Slott.
Starten ligger ca 400 meters promenad från Kållereds
station där Kungsbackapendeln stannar.
MÅL – SKANSEN KRONAN
Åka bil:
Åka kollektivt:
Det finns gott om parkeringsplatser vid
Skansen Kronan nås enklast med buss eller spårvagn.
shoppingcentret öster om Ekenleden.
Välj hållplats Prinsgatan eller Brunnsgatan och
promenera därefter de ca 500m till målet.
LÖRDAG
Åka bil:
14 KM – SISJÖN
Adressen är Leijonsparres Väg 10 eller Skansen
Starten går från Scoutstugan i Sisjön. För transport
Kronan. Det finns ett begränsat antal (avgiftsbelagda)
hit, se fredagens information.
p-platser runt målområdet, tex på Skanstorget.
25 KM – KÅLLERED
Starten går utanför Nordic Wellness Kållered. För
transport hit, se fredagens information.
50 KM – KUNGSBACKA
Start vid Nordic Wellness Kungsbacka City.
Åka kollektivt:
Tåg till Kungsbacka station, därefter promenad 400
meter till Lindens torg.
Åka bil:
Ett litet antal avgiftsbelagda p-platser på Lindens
Torg. 50 meter bort finns dock fler och billigare.
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Hålltider
När börjar nummerlappsutdelningen? När stänger depån? Vilken tid är prisutdelningen?
Här får du koll på de viktigaste hålltiderna under lopphelgen.
FREDAG 11/1

LÖRDAG 12/1

Start 14 km - Sisjön
16:30 Nummerlappsutdelning/väskinlämning
18:00 Start 14km

Målområde Skansen Kronan
11:00 Första målgång 50 km
12:00 PRISUTDELNING 50 km
13:00 Första målgång 25 km
14:00 PRISUTDELNING 25 km
15:00 Första målgång 14 km
16:00 PRISUTDELNING 14 km
17:00 Målet stänger

Start 25 km - Kållered
16:30 Nummerlappsutdelning/väskinlämning
18:00 Start 25km
Depå Sisjön (endast 25km)
18:45-21:00 Depå öppen
Depå Slåttervallsgatan
18:15-22:00 Depå öppen
Målområde Skansen Kronan
19:00 Första målgång 14 km
19:30 PRISUTDELNING 14 km
20:00 Första målgång 25 km
20:30 PRISUTDELNING 25 km
23:00 Målet stänger
LÖRDAG 12/1
Start 50 km – Kungsbacka
05:30 Nummerlappsutdelning/väskinlämning
07:00 Start 50 km
Start 25 km – Kållered
09:30 Nummerlappsutdelning/väskinlämning
11:00 Start 25 km
Start 14 km – Sisjön
12:30 Nummerlappsutelning/väskinlämning
14:00 Start 14 km
Depå Sandsjö
07:30-09:00 Depå öppen
Depå Kyrkobyn-Dala
08:00 - 11:00 Depå öppen
Depå Spårhagavägen
08:30 - 13:00 Depå öppen
Depå Sisjön
09:00 - 15:00 Depå öppen
Depå Slåttervallsgatan
10:00 - 16:00 Depå öppen
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SÖNDAG 13/1
Förbokad busstransfer - Skanstorget
04.30 Påstigning buss till Tjolöholm (89 km)
04.35 Buss avgår
Start 89 km – Tjolöholm
05:15 Nummerlappsutdelning/väskinlämning
05:15 GPS-utlämning (obligatorisk)
05:45 Promenad till start (ca 500m)
06:00 Start 89 km
Start 37 km – Kungsbacka
07:30 Nummerlappsutdelning/väskinlämning
09:00 Start 37 km
Vätska Torpa
07:00 - 09:00 Station öppen
Depå Iglakärr
08:00 - 11:00 Depå öppen
Depå Lindome
09:00 - 14:00 Depå öppen (dropbag 89km finns här)
Depå Kyrkobyn-Dala
10:00 - 16:00 Depå öppen
Depå Spårhagavägen
09:30 - 18:00 Depå öppen
Depå Sisjön
10:30 - 20:00 Depå öppen
Målområde Skansen Kronan
12:00 Första målgång 37 km
12:30 PRISUDELNING 37 km
13:00 PRISUDELNING Sprint-trippel
14:30 Första målgång 89 km
15:30 PRISUTDELNING 89 km HERR
16:00 PRISUTDELNING UltraTrippel HERR
16:30 PRISUTDELNING 89 km DAM
18:00 PRISUTDELNING UltraTrippel DAM
22:00 Målet stänger
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Depåer & Reptider
I samtliga depåer finns det vatten och Maurten sportdryck. I våra större depåer finns ett
blandat utbud av chips, bananer, apelsiner, saft, coca-cola, buljong, kaffe, godis, saltgurka,
gifflar, pannkakor och sist men inte minst - i Sisjö depån finns vår berömda kladdkaka!
FÖLJANDE REPTIDER GÄLLER
Fredag (14/25 km):
• Sisjön (-/13 km) stänger 21:00 (Maxtid 3 tim)
• Slåttervallsgatan (7/18 km) 22:00 (Maxtid 4 tim)
• Målet stänger 23:00 (Maxtid 5 tim)
Lördag (14/25/50 km):
• Sandsjö (–/–/11 km) stänger 9:00 (Maxtid –/–/2 tim)
• Kyrkobyn-Dala (–/–/19 km) stänger 11:00 (Maxtid –/–/4 tim)
• Spårhagavägen (–/–/25 km) stänger 13:00 (Maxtid –/–/6 tim)
• Sisjön (–/13/39 km) stänger 15:00 (Maxtid –/4/8 tim)
• Slåttervallsgatan (7/18/44 km) stänger 16.00 (Maxtid 2/5/9 tim)
• Målet stänger 17:00 (Maxtid 3/6/10 tim)

KÅSA
En nyhet för i år är att vi slopar
alla engångsmuggar till fördel
för vår fina soft cup. Denna
ingår i startavgiften och skall
bäras med under loppet för att
du skall kunna dricka vid våra
depåer. Glömmer du din kåsa
kommer vi självklart att ha ett
antal extramuggar på plats vid
vår nummerlappsutdelning.

Söndag (37/89 km):
• Torpa (–/13km) stänger 9:00 (Maxtid –/3 tim)
• Iglakärr (–/27km) stänger 11:00 (Maxtid –/5 tim)
• Lindome (–/40 km) stänger 14.00 (Maxtid –/8 tim)
• Kyrkobyn-Dala (–/56 km) stänger 16.00 (Maxtid –/10 tim)
• Spårhagavägen (13/65 km) stänger 18.00 (Maxtid 9/12 tim)
• Sisjön (25/77 km) stänger 20:00 (Maxtid 11/14 tim)
• Målet stänger kl 22.00 (Maxtid 13/16 tim)
EGEN SUPPORT
Egen dryck/mat får medtagas
och skall placeras i samband
med befintliga depåer. Du
ansvarar själv för att placera dit
och märka upp dessa.
HJÄLPVERKSAMHET
Som ett led i att minska onödig
konsumtion och svinn kommer
vi att skänka överbliven mat till
Göteborgs Räddningsmission.
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Mål
På historiska Skansen Kronan kommer du att gå i mål, få
din medalj och din väska som vi transporterat från starten.
Lämnade du en dropbag i Lindome finns även denna väska
att hämta i målområdet.
OMBYTE OCH DUSCH
Inne på Skansen Kronan kommer det att finnas möjlighet till ombyte.
Duschmöjligheter finns i år endast på Nordic Wellness Domkyrkan under
deras bemannade öppettider mot uppvisande av nummerlapp. Enklast
tar du dig dit med buss 25 från Pilgatan, bussen avgår var 10:e minut.
ÖPPET: Lördag 10-17 och Söndag 11-19 (Ingen duschmöjlighet fredag.)

MEDALJ
Alla som går i mål får medalj!
Våra Black & White samt
trippel löpare får dessutom
en unik 3 delad medalj från
Raw Cut Studio.

Tänk på att inte duscha av lera från kläder och skor i duscharna!!
Vi tillhandahåller plastpåsar i vilka du kan lägga kläder och skor.
VARM SOPPA
I anslutning till målet kommer det att serveras varm soppa och kaffe/te
och bröd som ingår i din startavgift. Caféet kommer även att sälja andra
godsaker till löpare och publik. Soppan är den samma som serveras i
Lindome depån.
PRISER
Priser delas ut både till snabbaste löpare och några för utlottning.
Information om vinnare kommer att anslås i mål. Top 3 placerade löpare
skall på begäran kunna visa upp en GPX fil för att säkerställa att de
sprungit rätt.
ERBJUDANDE
SM Sport kommer att finnas
på plats Fredag och Lördag
med försäljning av bland
annat Salming skor och
MTiger lampor
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Sponsorer & Samarbetspartners
Att arrangera ett event av den här karaktären utan hjälp av sponsorer och samarbetspartners vore snudd på
omöjligt. Vi vill därför rikta ett särskilt tack till alla er som på något sätt gör detta lopp möjligt!
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Sponsorer & Samarbetspartners
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